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Laminaty grawerskie

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Laminaty dwuwarstowe z serii Laser Economic zostaly specjalnie 
stworzone do grawerowania i ciecia urzadzeniami laserowymi. 
Odpowiednie skladniki zapewniaja bardzo dobra jakosc i parametry 
obróbki. Sa one przeznaczone do uzytku wewnetrznego. Posiadaja 
wykonczenie matowe. 

Wymiary plyt: 1200 x 600 mm, grubosc 1,5 mm. 

LAS RE

Laminaty dwuwarstowe z serii Economic przeznaczone do uzytku 
wewnetrznego. Idealnie nadaja sie do grawerowania 
mechanicznego. Posiadaja wykonczenie matowe.

 Wymiary plyt: 1200 x 600 mm, grubosc 1,5 mm. 
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R-223 R-225 R-226 R-227 R-228

Laminaty grawerskie

Laminaty dwuwarstowe we fluorescencyjnych kolorach. 
Przyciagajace wzrok zestawienia kolorystyczne predestynuja je do 
wykorzystywania jako tabliczki ostrzegawcze, wskazujace, itp. 
Przeznaczone do obróbki mechanicznej oraz do zastosowan 
wewnetrznych. Posiadaja wykonczenie matowe.

 Wymiary plyt: 1200 x 600 mm, grubosc 1,5 mm. 

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Laminaty dwuwarstowe Laserables to wysokiej jakości materiał 
przystosowany do grawerowania i cięcia laserami CO2. Odporność 
na promienie UV i warunki atmosferyczne sprawia, że można go 
używać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Posiadają bardzo 
odporną warstwę wierzchnią.

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 1,6 mm. 

LZ-902 LZ-901 LZ-906LZ-903LZ-916 LZ-904 LZ-914

LZ-990 LZ-991 LZ-992 LZ-993 LZ-9361LZ-9346 LZ-9372



Laminaty grawerskie

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

 

Laminaty dwuwarstowe Laserthins to wysokiej jakości materiał 
przystosowany do grawerowania i cięcia laserami CO2. Posiadają 
bardzo odporną warstwę wierzchnią. 

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 0,8 mm. 

Samoprzylepna folia grawerska idealnie nadajaca sie do 
grawerowania laserowego i mechanicznego. Wysoka odpornosc i 
elastycznosc sprawiaja, iz material ten nadaje sie równiez do 
zastosowan przemyslowych. Odporny na UV i warunki 
atmosferyczne.

Wymiary arkuszy: 610 x 305 mm, grubosc 0,2 mm. 

LZ-902 LZ-901 LZ-906LZ-903 LZ-904 LZ-914

LZ-990 LZ-991 LZ-9346 LZ-9372

F-63 F-64 F-65

F-62 F-61F-68F-66 F-67 F-69

F-70F-76 F-75



LZR-942LZR-906 LZR-992 LZR-993

LZR-902 LZR-901 LZR-903 LZR-904

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Laminaty grawerskie

LZ-2901 LZ-2906 LZ-2990LZ-2934 LZ-2991

LZ-2902 LZ-2916 LZ-2917 LZ-2903 LZ-2904 LZ-2914

Laminaty dwuwarstowe Laserables Interior to wysokiej jakości 
materiał przystosowany do grawerowania i cięcia laserami CO2. 
Posiadają bardzo odporną warstwę wierzchnią. 

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 1,6 mm. 

Laminaty dwuwarstowe LaserReverse to wysokiej jakości materiał 
przystosowany do obróbki laserami CO2 oraz grawerkami mechanicznymi. 
Charakterystyczną cechą laminatów tego rodzaju, jest to że wymagają 
grawerowania spodniej warstwy w lustrzanym odbiciu. Dzięki temu 
wierzchnia warstwa pozostaje gładka. Grawerunek można wypełnić 
dowolnym kolorem,przy pomocy farb Acryfil. Laminaty LaserReverse są 
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 1,6 mm. 



Laminaty grawerskie

Laminaty dwuwarstowe Goldcoast wyróżnia się unikalnym złotym 
kolorem wygrawerowanej grafiki, który nadaje prestiżowy charakter 
wykonywanym szyldom i tabliczkom. Goldcoast  to wysokiej jakości 
materiał przystosowany do grawerowania i cięcia laserami CO2. 
Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 1,6 mm lub 0,8 mm.

GCG
2085

GCG
2218

GCG
2202F

GCG
2204F

GCM
2003

GCM
2014

GCM
2004

GCM
2001

GCM
2082

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

 

Mata do grawerowania

Mata do grawerowania umożliwia mocowanie obrabianego materiału do stołu maszyny bez użycia taśm 
dwustronnych lub innych mechanicznych mocowań. Specjalnie przygotowana, z obu stron, 
powierzchnia sprawia, iż grawerowana tabliczka nie ulega przesunięciom oraz nie podnosi się podczas 
obróbki. 

Dostępne wymiary: 200 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 400 mm
300 x 600 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm



Blachy aluminiowe

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Wysokiej jakości plyty aluminiowe anodowane wykonane ze stopu 
przeznaczonego do grawerowania. Charakteryzuje sie on optymalna 
kruchoscia, co zapewnia doskonale parametry obróbki. Powierzchnia 
anodowana jest odporna na warunki atmosferyczne i nie wymaga 
dodatkowych zabezpieczen. Idealnie nadają się na ekskluzywne 
szyldy i tablice reklamowe.

Wymiary plyt: 1000 x 500 mm, grubosci od 1 mm do 3 mm. 

CzarnyZłotyNowe srebroSrebrny

CzarnyZłotySrebrny Nowe srebro
Stal 

kwasoodporna

Mat

Błysk

Mat

Poler
CzarnySrebrny Brąz

Plyty aluminiowe anodowane wykonane ze stopu przeznaczonego 
do grawerowania. Charakteryzuje sie on optymalna kruchoscia, co 
zapewnia doskonale parametry obróbki. Powierzchnia anodowana 
jest odporna na warunki atmosferyczne i nie wymaga dodatkowych 
zabezpieczen. 

Wymiary plyt: 1000 x 500 mm, grubosci od 1 mm do 3 mm. 

ZłotySrebrny CzarnyBrąz



Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

 

Blachy mosiężne
Stop mosiadzu specjalnie wyprodukowany dla branzy grawerskiej. 
Charakteryzuje sie doskonalymi parametrami obróbki oraz bardzo 
dobra jakoscia wykonczenia. Kazda plyta dodatkowo pokryta jest 
warstwa lakieru pozwalajacego na zastosowanie mosiadzu na 
zewnątrz.

Wymiary plyt 600 x 300 mm, grubosc 0,6 mm. 

Grawerowanie laserowe

Grawerowanie mechaniczne

Zastosowanie do wewnątrz

Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz

Blachy aluminiowe
AlumaMark to najnowszy produkt firmy Horizons ISG. Wykorzystujac 
wiazke swiatla urzadzen laserowych CO2 uszkadzamy 
mikroskopi jna powierzchnie specjalnie spreparowanej 
poanodowanej blachy aluminiowej. Efektem takiej obróbki jest 
powstanie czarnej grafiki. Bardzo krótki czas od momentu 
przygotowania projektu do powstania obrazu w aluminium to glówna 
zaleta tej technologii. Mozliwe jest równiez otrzymanie pelnej gamy 
odcieni szarosci z elementami odcieni brazu. 

Wymiary płyt: 305 x 508 mm, grubość 0,5 mm.

Laser Markab le A lumin ium

5267 5248 5238 52485285

CzarnyZłoty poler
Srebrny 

polerZłoty Srebrny



Blachy LaserFrost
Blacha niklowa ze specjalnie przygotowaną powłoką lakierniczą 
przystosowaną do grawerowania laserami CO2. Po wygrawerowaniu 
matowej powierzchni uzyskujemy błyszczącą grafikę w kolorze 
srebrnym lub złotym. 

Wymiary plyt: 610 x 305 mm, grubosc 0,38 mm(złoty), 0,46 mm 
(srebrny). 

514 515

Materiał do etykiet
Folia samoprzylepna dwuwarstwowa przygotowana do obróbki laserami CO2. Bardzo 
dobre właściwości tego materiału oraz duża odporność na czynniki atmosferyczne oraz 
wysok¹ temperaturê i chemikalia, czyni¹ j¹ idealnym materia³em do zastosowañ 
przemysłowych.



200 mm 175 mm 150 mm

200 mm 175 mm 150 mm

200 mm 175 mm 150 mm

200 mm 175 mm 150 mm

200 mm 175 mm 150 mm

Akryl A1.
Grubość 30 mm.  

Akryl 
  

A2.
Grubość 30 mm.

Akryl 
  

A3.
Grubość 30 mm.

Akryl 
  

A4.
Grubość 30 mm.

Akryl 
  

A5.
Grubość 30 mm.

Wyroby z akrylu



125 mm 100 mm 75 mm

120 mm

80 mm 55 mm 60 mm 35 mm

75 mm 50 mm

75 mm

65 mm

Kryształ K1.
Etui czarne.  

Kryształ K2.
Etui czarne.  

Kryształ K3.
Etui czarne.  

Kryształ K4.
Etui czarne.  

Kryształ K5.
Etui czarne.  

Wyroby ze szkła i kryształu



200 mm

110 mm

80 mm

80 mm

200 mm

35 mm

65 mm

35 mm

85 mm

70 mm

200 mm

Kryształ K6.
Etui czarne.  

Kryształ K7.
Etui czarne.  

Kryształ K8.
Etui czarne.  

Kryształ K9.
Etui czarne.  

Kryształ z zegarkiem KZ1.
Etui niebieskie.

Wyroby ze szkła i kryształu



100 mm

110 mm

Kryształ z zegarkiem KZ2.
Etui żółte.

95 mm

70 mm

Kryształ z zegarkiem KZ3.
Etui żółte.

Breloki kryształowe.
Etui czarne. Grubość 12 mm.

Brelok BK1 45 mm

24 mm

Brelok BK2 35 mm

25 mm

Brelok BK3 35 mm

25 mm

Wszystkie wyroby z kryształu dostarczane
są wraz z ozdobnym etui.

Wyroby ze szkła i kryształu



Suche stemple

SDS
Zasięg 45 mm

JSD
Zasięg 45 mm

JPSC
Zasięg 40 mm

S0505 25x50 mm
S0059-1 41 mm 
S0059-3 50 mm               S0102 25x50 mm

C0059-1 41 mm 
C0059-3 50 mm               C0102 25x50 mm

JLR
Zasięg 110 mm

S0487-2 43 mm
S0487-3 50 mm               S0777 25x52 mm               



Wysokiej jakosci podklady drewnopodobne idealnie nadajace sie pod dyplomy, certyfikaty, nagrody, 
itp. Rózne rozmiary i wykonczenia. Mozliwe jest zamówienie podkladu wraz z ozdobnym etui. 

Standard

Premium Wysokiej jakości podkład drewnopodobny, 
wykonany z najlepszych materiałów. Posiada 
wykończenie błyszczące.
Grubość podkładu 12 mm.

Etui do modelu 
Standard

Etui do modelu 
Premium

E k o n o m i c z n a  w e r s j a  p o d k ł a d ó w  
drewnopodobny, wykonana z najlepszych 
materiałów. Posiada wykończenie matowe.
Grubość podkładu 16 mm.

Dostępne wymiary:
290 x 230 mm
245 x 195 mm
245 x 170 mm
190 x 150 mm 

Dostępne wymiary:
300 x 225 mm
250 x 200 mm
200 x 150 mm
175 x 125 mm

Profil boczny deski

Profil boczny deski

Podkłady drewniane 
i  drewnopodobne

Tarcza Podkład drewniany w kształcie tarczy. 
Wykonany z litego drewna. Kolor podkładu 
można dowolnie zmieniać stosując 
odpowiednie farby. 
Grubość podkładu 20 mm.

Dostępne wymiary:
350 x 270 mm
270 x 210 mm
270 x 170 mm
190 x 140 mm

Profil boczny deski



Przykłady zastosowań:

PolGer

0713281656 www.PolGer.pwh.pl www.PolGer.eu



Akcesoria i narzędzia

Zapinki do identyfikatorów

Standardowa zapinka do identyfikatora. Występuje w wersji z taśmą 
klejącą lub bez.
Wymiary zapinki: 
Typ 1: 37 x 7 mm 

Typ 1

Standardowa zapinka do identyfikatora, posiadająca zabezpieczenie 
przed przypadkowym odpięciem. Standardowo wyposażona w taśmę 
klejącą.
Wymiary zapinki: 
Typ 2: 40 x 9 mm 

Typ 2

Zapinka do identyfikatora, posiadająca dwa rodzaje zapięcia: metalowy 
klips lub agrafka. Występuje w wersji z taśmą klejącą lub bez.
Wymiary zapinki: 
Typ 3: 13 x 28 mm 

Typ 3

Ekonomiczna wersja zapinki magnetycznej. Dzięki zastosowaniu 
bardzo mocnych magnesów, zapinka trzyma nawet poprzez grube 
ubrania, nie powodując ich zniszczenia.  Standardowo wyposażona w 
taśmę klejącą.
Wymiary zapinki:
MAG 01: 45 x 13 mm

MAG 01

Wysokiej jakości zapinki magnetyczne stanowią niezwykle 
funkcjonalne rozwiązanie dla wszelkich identyfikatorów, plakietek 
imiennych lub firmowych. Dzięki zastosowaniu bardzo mocnych 
magnesów, zapinka trzyma nawet poprzez grube ubrania, nie 
powodując ich zniszczenia.  Standardowo wyposażona w taśmę 
klejącą.
Wymiary zapinki:
MAG 02: 45 x 13 mm

MAG 02

Wysokiej jakości zapinki magnetyczne stanowią niezwykle 
funkcjonalne rozwiązanie dla wszelkich identyfikatorów, plakietek 
imiennych lub firmowych. Dzięki zastosowaniu bardzo mocnych 
magnesów, zapinka trzyma nawet poprzez grube ubrania, nie 
powodując ich zniszczenia.  Standardowo wyposażona w taśmę 
klejącą.
Wymiary zapinki:
MAG 03: 33 x 12 mm

MAG 02



Akcesoria i narzędzia

Systemy mocowań
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12
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Ø3 Ø13Ø3

Ozdobne śruby do mocowań z zaślepką. 
Materiał: mosiądz
Kolor: chrom lub stal nierdzewna
Wymiary: Ø4 x 19 mm, zaślepka Ø13 mm

Ø4 x 34 mm, zaślepka Ø13 mm

Ozdobne dystanse do szyldów. 
Materiał: aluminium
Kolor: srebrny, złoty, czerwony, niebieski, czarny, 
srebrny polerowany.
Wymiary: Ø13 x 13 mm

grubość szyldu 2-6 mm

Ø13 x 19 mm
grubość szyldu 2-8 mm

Ø19 x 25 mm
grubość szyldu 2-8 mm

Ø25 x 30 mm
grubość szyldu 2-12 mm

Średnica otworu do mocowania: Ø4 mm

Ozdobne dystanse do szyldów. 
Materiał: mosiądz
Kolor: chrom, stal nierdzewna
Wymiary: Ø13 x 19 mm

grubość szyldu 2-10 mm

Ø19 x 25 mm
grubość szyldu 2-15 mm

Ø25 x 30 mm
grubość szyldu 2-15 mm

Średnica otworu do mocowania: Ø4 mm, Ø5 
mm

Ozdobne mocowanie do szyldów. 
Materiał: mosiądz
Kolor: chrom, stal nierdzewna
Wymiary: Ø25 x 20 mm

grubość szyldu 6 mm

Ø30 x 20 mm
grubość szyldu 6 mm

Średnica otworu do mocowania: Ø4 mm


